
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestskej rady  

hlavného mesta SR Bratislavy 

dňa 17. 05. 2018  

 

 

 

 

 

 

Návrh 

na zriadenie vecného bremena práva stavby podzemnej garáže na pozemku v Bratislave,   

k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11462/52, v prospech spoločnosti LOFTY s.r.o., so sídlom 

v Bratislave 
 

 

 

Máj 2018 

 

 

Predkladateľ: 
 

Mgr. Martin Maruška, v. r. 

riaditeľ magistrátu 

 

 

 

Zodpovedný: 
 

Mgr. Tomáš Szabo, v. r. 

riaditeľ sekcie 

správy nehnuteľností 

 

Spracovateľ: 
 

 

Ing. Juraj Celler, v. r. 

vedúci oddelenia majetkových vzťahov 

 

Mgr. Monika Rožňovcová, v. r. 

oddelenie majetkových vzťahov 

 

Ing. Zuzana Kaliská 

oddelenie geodetických činností 

v. z. Ľubica Nováková, v. r. 

oddelenie geodetických činností 

 

 

 

 

 

Materiál obsahuje: 
 

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodovú správu 

3. Žiadosť s prílohami 5x 

4. Výpis z OR SR 3x 

5. Snímky z mapy 3x 

6. GP č. 6/2016 

7. LV 2x 

8. Stanoviská odborných útvarov 

magistrátu 8x 

9. Stanovisko MČ Bratislava-Nové Mesto  

10. Návrh zmluvy o zriadení vecného 

bremena 



 

         kód uzn. 5.5.4.   

 

 

NÁVRH   UZNESENIA 

 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 

odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť  

 

Alternatíva 1 

vecné bremeno v prospech spoločnosti LOFTY s.r.o., so sídlom Tupého 25/A v Bratislave, IČO 

51171147, na novovytvorenom pozemku v  k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11462/52 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 945 m², vzniknutého podľa GP č. 6/2016 oddelením od pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 11462/4, LV č. 1, spočívajúce v povinnosti hlavného mesta SR 

Bratislavy strpieť stavbu podzemnej garáže, ktorá bude postavená na uvedenom pozemku, 

za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena v sume 118 070,96 Eur,  

 

Alternatíva 2 

vecné bremeno v prospech spoločnosti LOFTY s.r.o., so sídlom Tupého 25/A v Bratislave, IČO 

51171147, na novovytvorenom pozemku v  k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11462/52 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 945 m², vzniknutého podľa GP č. 6/2016 oddelením od pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 11462/4, LV č. 1, spočívajúce v povinnosti hlavného mesta SR 

Bratislavy strpieť stavbu podzemnej garáže, ktorá bude postavená na uvedenom pozemku, 

za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena v sume 91 474,52 Eur,  

 

s podmienkami: 

 

1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena podpísaná 

do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v  Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. V prípade, že zmluva o  zriadení vecného bremena nebude oprávneným 

z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú sumu jednorazovej odplaty za zriadenie 

vecného bremena naraz do 30 dní od podpísania zmluvy o  zriadení vecného bremena 

obidvoma zmluvnými stranami. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

PREDMET: Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby podzemnej 

garáže na pozemku v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11462/52 

  

ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU 

k.ú. Nové Mesto 

parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    

11462/52 zastavané plochy  945   GP č. 6/2016 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 

 

- novovytvorený pozemok parc. č. 11462/52 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 945 

m² vzniknutý geometrickým plánom č. 6/2016 oddelením od pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 11462/4 – zastavané plochy a nádvora vo výmere 1649 m², LV č. 1  

 

SKUTKOVÝ STAV   

 

Predmet žiadosti  

 

 Novovytvorený pozemok parc. č. 11462/52 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 945 

m2, k.ú. Nové Mesto vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, je súčasťou vnútroblokového 

verejného priestoru na Kominárskej ulici.  

 

 Dôvod a účel žiadosti 

 

 Žiadateľ je vlastníkom susedných nehnuteľností, stavby súp. č. 1551 výrobná budova na 

parc. č. 11462/5, stavby súp. č. 1551 zám. dielňa, sklady na parc. č. 11462/43, ako aj pozemkov 

parc. č. 11462/1, parc. č. 11462/5 a parc. č. 11462/43. Na predmetnom pozemku plánuje 

výstavbu podzemnej garáže v súvislosti so zámerom stavby „Rekonštrukcia objektu – 

polyfunkčný objekt“, Kominárska ulica. Na túto stavbu bolo vydané záväzné stanovisko 

hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti č. MAGS ORM 54052/13-330730 zo dňa 

19.2.2014. Žiadateľ pôvodne žiadal o zriadenie vecného bremena v rozsahu 120 m2. K potrebe 

zastavania časti pozemku parc. č. 11462/4 prišlo vzhľadom na zmenu normy a požiadavky pre 

riešenie statickej dopravy, ktorá bola pôvodne vybilancovaná na pozemkoch žiadateľa parc. 

č. 11462/1 a parc. č. 11462/45. Doplnením žiadosti rozšíril svoju žiadosť tak, že aktuálne žiada 

o zriadenie vecného bremena na pozemku vo výmere 945 m2. Dôvodom rozšírenia žiadosti bola 

tá skutočnosť, že na žiadateľa ako investora projektu rekonštrukcie výrobnej budovy, súčasťou 

ktorej je výstavba podzemnej parkovacej garáže na pozemkoch parc. č. 11462/1 a parc. č. 

11462/43, ktoré sú k predmetnému pozemku parc. č. 11462/4 priľahlé, sa na žiadateľa pravidelne 

obracajú rezidenti z okolitých domov s dopytom a otázkou na možnosť odkúpenia parkovacieho 

státia v plánovanej podzemnej garáži. Počet parkovacích miest v podzemnej parkovacej garáži 

umiestnenej na vlastnom pozemku je vypočítaný  v zmysle príslušnej normy za účelom 

zabezpečenia statickej dopravy pre budúcich vlastníkov budúcich bytov v projekte rekonštrukcie 

výrobnej budovy. Vzhľadom k dopytu rezidentov po parkovaní sa žiadateľ rozhodol navýšiť 

počet parkovacích miest a teda rozšíriť teleso podzemnej garáže o približne 40 parkovacích 

miest. Navrhované riešenie zníži počet áut parkujúcich na voľných plochách vnútrobloku, 

nezriedka aj na miestach zelene alebo na chodníkoch a zároveň sa revitalizuje zanedbaný park 

vnútrobloku. Vybudovaním podzemnej parkovacej garáže na predmetnom pozemku príde aj ku 

skvalitneniu a zlepšeniu životného prostredia obyvateľov znížením počtu parkujúcich áut a 

vyriešením akútneho nedostatku parkovacích miest na povrchu.  

Nový stav riešenia podzemnej parkovacej garáže na rozšírenej časti pozemku bude 

súčasťou projektovej dokumentácie ako novej stavby, ktorá bude v podzemnej časti stavebne 



prepojená s telesom podzemnej garáže vybudovanej na pozemkoch žiadateľa parc. č. 11462/1 

a parc. č. 11462/43 k žiadosti o záväzné stanovisko hl. m. Bratislavy k investičnému zámeru.  

 Žiadateľ vo svojej žiadosti uvádza, že na povrchu pozemku parc. č. 11462/52 sa 

nachádza zanedbaná a nefunkčná parková úprava a poškodený a zastaraný parkový mobiliár. 

Vzhľadom na to, že teleso parkovacej garáže bude umiestnené pod zemským povrchom, nepríde 

tým k zabratiu ani užívaniu nadzemnej časti pozemku. Po dokončení stavebných prác na telese 

garáže príde k opätovnému zásypu, pričom bude obnovená oddychová a parková funkcia 

zrealizovaním novej výsadby zelene, spevnených plôch chodníkov ako aj osadenie nových 

prvkov parkového mobiliáru na náklady investora.  

 Za účelom posúdenia možnosti narábania a ochrany drevín na pozemku pred, počas 

a po skončení stavebných prác si žiadateľ nechal vypracovať dendrologický prieskum drevín 

vrátane inventarizácie drevín, ktoré sa na ňom nachádzajú, s dôrazom na možnosť ochrany 

týchto drevín ich presadením s možnosťou spätného zasadenia na pozemok po ukončení 

výstavby. Dendrologický prieskum bol vykonaný spoločnosťou Arbor Vitae – Arboristika, s.r.o.  

 

 Podľa čl. 80 písm. t) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zriadenie vecného bremena 

práva stavby na pozemok uvedený v špecifikácii podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. 

 

Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena 

 

K navrhovanému zriadeniu vecného bremena bol vyhotovený znalecký posudok 

č. 34/2016 zo dňa 24.10.2016, ktorý vypracoval znalec Ing. arch. Milan Haviar, ktorý bol 

vybratý na základe elektronického náhodného výberu znalcov. Na základe žiadosti žiadateľa 

o vypracovanie revízneho posudku, bol vyhotovený znalecký posudok č. 17/2017 zo dňa 

24.3.2017, ktorý vypracovala znalkyňa Ing. Monika Nitková, ktorá bola vybratá na základe 

elektronického náhodného výberu znalcov. 

 

Jednotková cena 

 

 Znaleckým posudkom č. 34/2016 zo dňa 24.10.2016 bola stanovená všeobecná hodnota 

práv a závad, teda jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena na sumu 124,94 Eur/m2, 

t. z. pri výmere 945 m2 ide o sumu spolu 118 070,96 Eur (pričom všeobecná hodnota pozemku 

bola stanovená na sumu 318,84 Eur/m2). 

 Znaleckým posudkom č. 17/2017 zo dňa 24.3.2017 bola stanovená všeobecná hodnota 

práv a závad, teda jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena na sumu 96,80 Eur/m2, 

t. z. pri výmere 945 m2 ide o sumu spolu 91 471,52 Eur (pričom všeobecná hodnota pozemku 

bola stanovená na sumu 184,03 Eur/m2). 

 

 Vzhľadom na to, že sú vyhotovené dva znalecké posudky, v návrhu uznesenia sú uvedené 

obidve cenové alternatívy.  

 

 Pozn.: Žiadateľ k svojej žiadosti doložil aj znalecký posudok č. 64/2016 zo dňa 

26.4.2016, ktorý vypracoval znalec Ing. Viliam Talian. Podľa tohto znaleckého posudku bola 

stanovená všeobecná hodnota práv a závad, teda jednorazová odplata za zriadenie vecného 

bremena na sumu 31,57 Eur/m2, t. z. pri výmere 945 m2 ide o sumu spolu 29 831,21 Eur (pričom 

všeobecná hodnota pozemku bola stanovená na sumu 133,32 Eur/m2). 

 

Informatívna výška nájomného v zmysle Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy v znení neskorších rozhodnutí 

 

Informatívna výška nájomného v zmysle Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy je: 



- do vydania územného rozhodnutia: 5,00 Eur/m2/rok, tzn. pri výmere 945 m2 ide o sumu 

4 725,00 Eur/rok, 

- od vydania územného rozhodnutia do vydania kolaudačného rozhodnutia: 30,00 

Eur/m2/rok, tzn. pri výmere 945 m2 ide o sumu 28 350,00 Eur/rok, 

- po vydaní kolaudačného rozhodnutia: 12,00 Eur/m2/rok, tzn. pri výmere 945 m2 ide 

o sumu 11 340,00 Eur/rok. 

 

Poznámka 

Pôvodným žiadateľom o zriadenie vecného bremena bola spoločnosť Lofty Kominárska, s.r.o. 

Listom zo dňa 11.4.2018 žiadateľ požiadal o zmenu žiadateľa, teda budúceho oprávneného 

z vecného bremena z dôvodu pripravovaného postúpenia práv a prevzatia povinností zo 

stavebného konania a teda zmeny investora a developera zámeru Rekonštrukcie a nadstavby 

výrobnej haly Kominárska ulica pod názvom „Rekonštrukcia objektu – polyfunkčný objekt“ na 

Kominárskej ulici.    

 
Stanoviská odborných útvarov magistrátu 

 

Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti 

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 

územie, ktorého súčasťou je novovytvorený pozemok parc. č. 11462/52 funkčné využitie 

územia: viacpodlažná zástavba obytného územia, stabilizované územie, kód funkcie 101, t.j. 

územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch a k nim prislúchajúce 

nevyhnutné zariadenia – v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho 

vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické 

vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú ochranu. Podiel funkcie bývania 

musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej 

plochy. Základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii 

územia. 

Stanovisko technickej infraštruktúry 

Bez pripomienok. 

Stanovisko oddelenia stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov 

Záujmové parcely tvoria vnútroblokový priestor medzi bytovými objektami na Kominárskej 

ulici. Z hľadiska územného plánovania nemáme námietky k zriadeniu vecného bremena na časti 

pozemku parc. č. 11462/4, ktorá by bola využitá za účelom výstavby podzemnej parkovacej 

garáže za podmienky dodržania úpravy a rekultivácie predmetného vnútroblokového priestoru 

do pôvodnej podoby a užívania, tak ako je deklarované v žiadosti developera. Pri rekultivácii 

vnútroblokového priestoru požadujeme v maximálnej miere uplatniť metodické pokyny v zmysle 

materiálu Adaptácia na zmenu klímy, to znamená riešiť nad konštrukciou podzemnej garáže 

viacetážovú zeleň. 

Oddelenie dopravného inžinierstva 

Záujmový pozemok parc. č. 11462/4 v k.ú. Nové Mesto nie je v kolízii s výhľadovým zámerom 

dopravy uvažovaným v ÚPN hl. m. SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov. Na 

stavbu „Rekonštrukcia objektu – polyfunkčný objekt, Kominárska ulica“ pre investora Lofty 

Kominárska, s.r.o., bolo vydané súhlasné Záväzné stanovisko hl. m. SR Bratislavy k investičnrj 

činnosti s podmienkami pod č. MAGS ORM 54052/13-330730 dňa 19.2.2014. Pre výsledné 

zaujatie stanoviska k predloženej žiadosti, požadujeme zdôvodniť takú veľkú zmenu rozsahu 

záberu plochy z pôvodných 120 m2 na 945 m2.  

Pozn. - s uvedeným stanoviskom bol žiadateľ oboznámený a vyjadril sa k nemu listom zo dňa 

10.4.2018, ktoré sme predložili oddeleniu dopravného inžinierstva na výsledné zaujatie 

stanoviska. 

Pozn.: Stanovisko oddelenia dopravného inžinierstva č. MAGS ODI 354704/2016, 

ODI/416/2016-P zo dňa 19.9.2016 bolo nasledovné: K zriadeniu vecného bremena na pozemku 



parc. č. 11462/52 vo výmere 945 m2, za účelom výstavby podzemnej parkovacej garáže v rámci 

investičného projektu rekonštrukcie a prestavby nehnuteľností na priľahlých pozemkoch pod 

názvom Lofty Kominárska, v rozsahu v zmysle žiadosti v prospech žiadateľa, pri rešpektovaní 

podmienok vydaného záväzného stanoviska a dodržaní ustanovení podľa obsahu žiadoti, 

nemáme námietky. 

 

 

Oddelenie dopravy - Referát cestného správneho orgánu 

Vzhľadom na to, že predmetný pozemok parc. č. 11462/52, k.ú. Nové Mesto nie je cestným 

pozemkom miestnych komunikácií I. a II. triedy, z hľadiska cestného správneho orgánu sa 

nevyjadrujeme. 

Oddelenie správy komunikácií 

Nejedná sa o miestne komunikácie I. a II. triedy v našej správe. Z hľadiska správcu komunikácií 

sa nevyjadrujeme.  

Z hľadiska správcu verejného osvetlenia VO – pred samotným zriadením vecného bremena 

žiadame predložiť projektovú dokumentáciu demontáže a montáže jestvujúceho VO a predložiť 

projektovú dokumentáciu náhradného osvetlenia počas výstavby podzemných garáží. 

Pozn. - s uvedeným stanoviskom bol žiadateľ oboznámený a vyjadril sa k nemu listom zo dňa 

10.4.2018 nasledovne: Všetky práce a činnosti budú vykonávané v súlade s vypracovanou 

a odsúhlasenou projektovou dokumentáciou, ktorá bude predložená na schválenie na všetky 

referáty Magistrátu vrátane dokumentácie náhradného osvetlenia a zabezpečenia náhradného 

osvetlenia a zabezpečenia náhradného osvetlenia počas výstavby podzemných garáží.  

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 

Zriadenie vecného bremena nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochranou 

mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny po dodržaní podmienok 

uvedených v stanovisku. 

Pozn. – s uvedeným stanoviskom bol žiadateľ oboznámený a podrobne sa k nemu vyjadril listom 

zo dňa 10.4.2018, ktorý je súčasťou príloh tohto materiálu. 

Oddelenie účtovníctva a pohľadávok: 

Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči pôvodnému žiadateľovi. 

O stanovisko k stave pohľadávok voči aktuálnemu žiadateľovi bolo požiadané. 

Oddelenie legislatívno-právne: 

Oddelenie legislatívno-právne nevedie súdny spor s pôvodným žiadateľom. 

O stanovisko ohľadom súdneho sporu voči aktuálnemu žiadateľovi bolo požiadané. 

 

Stanovisko MČ Bratislava-Nové Mesto: 

K zriadeniu vecného bremena nemáme námietky. 
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     Zmluva o zriadení vecného bremena 

č. .............. 
uzatvorená podľa § 151n a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka 

medzi zmluvnými stranami 

 

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

zastúpené:  JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta 

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.  

Číslo účtu:  (IBAN) SK5875000000000025828453 

BIC-SWIFT:              CEKOSKBX 

Variabilný symbol: ................... 

IČO:   00603481 

 

(ďalej ako „povinný z vecného bremena“) 

 

a 

 

LOFTY, s.r.o. 

Tupého 25/A, 831 01 Bratislava 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 

123531/B 

Zastúpená:  ........ 

IČO:   51 171 147 

IČ DPH:  ................ 

DIČ:   .................... 

Bankové spojenie:  .................. 

Číslo účtu (IBAN): .......................   

 

(ďalej ako „oprávnený z vecného bremena“) 

 

 

 

Článok I. 

                                                          Úvodné ustanovenia 

 

1) Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové 

Mesto, parc. č. 11462/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1649 m2, evidovaného na LV 

č. 1. Pozemok sa nachádza v okrese Bratislava III, v obci Bratislava-mestská časť Nové Mesto.  

 

2) Geometrickým plánom č. 6/2016 vyhotoveným dňa 10.10.2016 vyhotoviteľom Ing. 

Bohdan Šály, autorizovaný geodet a kartograf, so sídlom Slnečná 1351 v Gbeloch, IČO: 

404 830 11, úradne overeným Ing. Monikou Vlčkovou dňa 17.10.2016 pod č. 2185/2016, 

vznikol novovytvorený pozemok parc. č. 11462/52 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

945 m2 vzniknutý oddelením od pozemku reg. „C“ KN parc. č. 11462/4, LV č. 1. 

(Ďalej ako „Zaťažený pozemok” )   
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2) Oprávnený z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto, 

a to stavby súp. č. 1551 výrobná budova na parc. č. 11462/5, stavby súp. č. 1551 zám. dielňa, 

sklady na parc. č. 11462/43, ako aj pozemkov parc. č. 11462/1, parc. č. 11462/5 a parc. č. 

11462/43 , evidovaných na LV č. 1937. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v okrese Bratislava III, 

v obci Bratislava – mestská časť Nové Mesto. Na zaťaženom pozemku plánuje výstavbu 

podzemnej garáže v súvislosti so zámerom stavby „Rekonštrukcia objektu – polyfunkčný 

objekt“, Kominárska ulica, na ktorú bolo vydané záväzné stanovisko hlavného mesta SR 

Bratislavy k investičnej činnosti č. MAGS ORM 54052/13-330730 zo dňa 19.2.2014. 

 

3) Nakoľko oprávnený z vecného bremena na zaťaženom pozemku plánuje výstavbu 

podzemnej garáže v súvislosti so zámerom stavby „Rekonštrukcia objektu – polyfunkčný 

objekt“, Kominárska ulica, na ktorú bolo vydané záväzné stanovisko hlavného mesta SR 

Bratislavy k investičnej činnosti č. MAGS ORM 54052/13-330730 zo dňa 19.2.2014, pristúpili 

zmluvné strany k uzatvoreniu tejto zmluvy a dohodli sa na zriadení vecného bremena.  

 

 

Článok II. 

Zriadenie vecného bremena 

 

1) Povinný z vecného bremena ako výlučný vlastník Zaťaženého pozemku touto zmluvou 

zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena vecné bremeno in rem, obsahom 

ktorého je povinnosť vlastníka Zaťaženého pozemku počas trvania vecného bremena in rem na 

Zaťaženom pozemku strpieť realizáciu stavby, umiestnenie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, 

opravy, úpravy a iné stavebné úpravy podzemnej garáže.  

 

2) Povinný z vecného bremena ako vlastník Zaťažených nehnuteľností je povinný strpieť výkon 

práva zodpovedajúceho vecnému bremenu in rem v rozsahu podľa ods. 1 tohto článku  

oprávneným z vecného bremena ako vlastníkom podzemnej garáže, ako aj akoukoľvek inou 

osobou, ktorá v budúcnosti nadobudne vlastnícke právo k podzemnej garáži. 

 

3) Vecné bremeno in rem podľa tejto zmluvy prechádza s vlastníctvom podzemnej garáže na 

ich nadobúdateľa. 

 

4) Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že vecné 

bremeno zriadené touto zmluvou prijíma.  

 

5) Dňa ....schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. ....... 

zriadenie vecného bremena k zaťaženému pozemku. 

 

 

Článok III. 

Odplata za vecné bremeno 

 

1) Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu v celkovej sume ........... Eur (slovom 

......... EUR ....... centov). Jednorazová odplata je stanovená na základe znaleckého posudku č. 

..... zo dňa ........ vyhotoveného ............... 

 

2) Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje uhradiť jednorazovú odplatu za zriadenie 

vecného bremena na účet povinného z vecného bremena, vedený v Československej 
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obchodnej banke, a.s., číslo účtu IBAN SK5875000000000025828453, variabilný symbol 

č. ............, do 30 dní odo dňa obojstranného podpísania tejto zmluvy.  

 

3) V prípade oneskorenej platby sa oprávnený z vecného bremena zaväzuje zaplatiť povinnému 

z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie § 545 ods. 2 Občianskeho zákonníka a povinný 

z vecného bremena má právo od oprávnených z vecného bremena požadovať popri plnení aj 

úroky z omeškania, ako aj náhradu škody spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky presahujúcu 

zmluvnú pokutu. 

 

4) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške ....... Eur zaplatí oprávnený 

z vecného bremena do 30 dní od obojstranného podpísania tejto zmluvy o zriadení vecného 

bremena na účet hlavného mesta SR Bratislavy vedený v Československej obchodnej 

banke, a.s., na číslo účtu IBAN SK3775000000000025829413, variabilný symbol                                 

č. ......... 

 

 

Článok IV. 

Čas trvania vecného bremena 

 

1) Vecné bremeno in rem podľa tejto zmluvy sa zriaďuje bez časového obmedzenia. 

 

2) Vecné bremeno zaniká zo zákona v zmysle odseku 2 a 4 § 151p Občianskeho zákonníka.  

 

 

 

Článok V. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1) Povinný z vecného bremena je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v nasledovných 

prípadoch: 

 

▪ ak oprávnený z vecného bremena neuhradí jednorazovú odplatu v zmysle článku III ods. 2 

tejto zmluvy, 

▪ účel zriadenia vecného bremena zanikne, 

▪ ak výkonom vecného bremena v rozpore s touto zmluvou vzniká povinnému z vecného 

bremena neprimeraná škoda.  

 

 

 

  

Článok VI. 

Vedľajšie ustanovenia 

 

1) Oprávnený z vecného bremena je povinný primerane znášať všetky náklady vynaložené na 

zachovanie a údržbu pozemkov, na ktorých vecné bremeno zriadené touto zmluvou viazne. 

 

2) Povinný z vecného bremena má právo vyžadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla pri 

výkone vecného bremena oprávnenou osobou v rozpore s touto zmluvou. 
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3) Povinný z vecného bremena prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že bol ku dňu uzatvorenia 

tejto zmluvy, uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k Zaťaženým nehnuteľnostiam. 

 

4) Oprávnený z vecného bremena je oboznámený so stanoviskami odborných útvarov 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k zriadeniu vecného bremena, a to so stanoviskom 

oddelenia usmerňovania investičnej činnosti zo dňa 13.3.2018, stanoviskom technickej 

infraštruktúry zo dňa 21.3.2018, stanoviskom oddelenia stratégií rozvoja mesta a tvorby 

územnoplánovacích dokumentov zo dňa 15.3.2018,  súborným stanoviskom za sekciu dopravy 

zo dňa 16.3.2018, stanoviskom oddelenia správy komunikácií zo dňa 26.3.2018, stanoviskom 

oddelenia životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 14.3.2018; oprávnený z vecného 

bremena berie tieto stanoviská na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať podmienky v nich 

stanovené. 

 

5) So zriadením vecného bremena nesmie byť obmedzený účel verejného priestranstva na 

povrchu oprávneného pozemku. 

 

 

Článok VII. 

                                              Platnosť a účinnosť zmluvy 

 

1) Zmluva o zriadení vecného bremena nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma 

zmluvnými stranami. 

 

2)  Táto zmluva o zriadení vecného bremena je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 

3) Právo zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bremena vkladom 

do katastra nehnuteľností. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného 

rozhodnutia o jeho povolení príslušnou správou katastra. Rozhodnutie o povolení vkladu 

nadobúda právoplatnosť dňom jeho vydania. 

 

4) Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podáva povinný z vecného 

bremena pri dodržaní podmienok stanovených v článku III. tejto zmluvy, t. z. – po zaplatení 

odplaty za zriadenie vecného bremena a nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku – za 

zaplatenie sa považuje ich pripísanie na účet povinného z vecného bremena. V prípade 

omeškania so zaplatením odplaty za zriadenie vecného bremena podáva povinný z vecného 

bremena návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností až po zaplatení sankcií 

uvedených v článku III. tejto zmluvy.  

 

5) Do doby povolenia vkladu vecného bremena sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými 

podmienkami zmluvy.  

 

6) Poplatok z návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí oprávnený 

z vecného bremena pri podávaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.    
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Článok VIII.  

Záverečné ustanovenia 

 

1) K zmene jednotlivých ustanovení tejto zmluvy môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody 

zmluvných strán formou písomného dodatku alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov 

všeobecne záväzných platných právnych predpisov. 

 

2) Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

3) Zmluva o zriadení vecného bremena sa vyhotovuje v 7-ich rovnopisoch s platnosťou 

originálu, z ktorých 2 exempláre budú predložené Okresnému úradu Bratislava, katastrálnemu 

odboru, k návrhu na vklad vecného bremena, štyri rovnopisy si ponechá povinný z vecného 

bremena. Oprávnený z vecného bremena obdrží po podpise zmluvy oboma zmluvnými 

stranami fotokópiu zmluvy za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, 

rovnopis zmluvy pre oprávneného z vecného bremena mu povinný z vecného bremena odovzdá 

až po podaní návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností. 

 

 

V Bratislave dňa ...........................   V  Bratislave dňa .......................... 

 

 

 

Povinný z vecného bremena:   Oprávnený z vecného bremena:  

 

za Hlavné mesto SR Bratislava                     

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................             ..................................................... 

       JUDr. Ivo Nesrovnal                                                 ..................... 

              primátor                                                            

 

        



  

  

  

  



  

  

 


